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Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Fazenda e Planejamento

Voltar

Impugnação
  

 

 

White Martins Gases Industriais Ltda 02/05/2022 15:31:20

 
 
ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ – ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
 
 
 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
 
EDITAL Nº 091/2022 
 
OFERTA DE COMPRA Nº 833200801002022OC00034 
 
DATA DA SESSÃO: 05/05/2022 
 
HORÁRIO: 10h30min 
 
 
 
 
 
 
 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, com matriz estabelecida na Av.
Pastor Martin Luther King Jr., nº 126- Bloco 10-Ala A-Sala 401 - CEP: 20760-005 - Del Castilho – Rio de
Janeiro – R.J, CNPJ/MF nº 35.820.448/0001-36 e filial localizada na Av Casa Grande, 2422 - Bairro
Piraporinha - CEP 09961-350 -Diadema /São Paulo inscrita no CNPJ/MF nº 35.820.448/0081-10,
doravante denominada “WHITE MARTINS”, vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo
assinado, com fundamento no mandamento constante do item 13.1 do edital apresentar 

  

31172862842 LEANDRO CESAR DA SILVA MONTEIR   00:01:3500:01:3500:01:35

Número da OC  833200801002022OC00034 - Itens
negociados pelo valor unitário
Situação  ETAPA DE LANCES

Ente federativo  PREFEITURA GUARATINGUETÁ
UC  ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA MUN DA

EST TUR DE GUARATINGUETA

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios Licitantes

10:56:18

Comunicados sua conta Procedimentos Relatórios Sanções Catálogo
Sair
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IMPUGNAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
ao edital do pregão em referência, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, tendo em
vista os vícios verificados no edital, que se não sanados poderão contaminar os atos sucessivos e,
consequentemente, o processo poderá ter sua nulidade decretada até mesmo perante o Judiciário. 
 
 
 
 
 
I – MOTIVOS QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 
 
 
 
A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo licitatório em referência, que tem por
OBJETO “AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE AMBULÂNCIA UTI,
AMBULÂNCIA TRANSPORTE SANITÁRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES” e, na condição de interessada
em participar da disputa para o atendimento deste objeto, analisou os termos do edital.  
 
 
 
Após acurada leitura, foram identificadas exigências que necessitam ser revistas, para que os atos do
processo ocorram de acordo com a lei. 
 
 
 
II – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/CONTRATADA. 
 
 
 
O edital e demais anexos que o integram apresentam as seguintes cláusulas: 
 
 
 
“ VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execução do contrato;” 
 
 
 
 
 
A disposição contida no dispositivo acima colacionad atribui à Contratada a responsabilidade por
“quaisquer danos, perdas ou prejuízos” causados à Administração ou a terceiros, sem delimitar o alcance
desta responsabilidades a danos que tenham sido provocados pela Contratada. 
 
 
 
Convém ressaltar que as empresas só podem ser responsabilizadas por danos que sejam decorrentes de
sua culpa exclusiva ou dolo na execução do contrato. Além disso, as empresas são responsáveis apenas
pelos danos diretamente provocados. É o que diz a lei (Lei 8.666/93), senão vejamos: 
 
 
 
“Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
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deco e tes de sua cu pa ou do o a e ecução do co t ato, ão e c u do ou edu do essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado” (grifamos) 
 
 
 
Nessa toada, observa-se que o teor do dispositivo do edital necessita ser alterado de modo a prever que a
Contratada será responsável por danos diretamente provocados à Administração ou a terceiros, em
decorrência de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 
 
 
 
Nessa toada, pede-se a a adaptação do teor do disposto no dispositivo acima colacionado ao disposto no
art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
IV – ESCLARECIMENTOS. 
 
 
 
Aproveita-se o oportuno para solicitar pedido de esclarecimentos quanto ao prazo de vigência do
Contrato, uma vez que tal condição apresenta-se omissa na minuta do contrato, valendo reforçar que a lei
expressamente veda prazo de vigência indeterminado 
 
“§ 3o - O prazo de vigência do presente Contrato é de ___ (_______) meses, contados da data da sua
publicação.” 
 
 
 
V – PEDIDO.  
 
 
 
Por derradeiro, pugna a WHITE MARTINS: 
 
 
 
a) Pelo recebimento, apreciação e integral deferimento da presente impugnação, para que, no mérito,
todas as alterações aqui evidenciadas e esclarecimentos solicitados sejam atendidos. 
 
 
 
b) Na hipótese da pedido ora formulado ser indeferido, que seja emitido parecer técnico fundamentando
seu indeferimento. 
 
 
 
Nestes termos, p. Deferimento. 
 
 
 
São Paulo/SP, 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________
 
 
 
Mara Gonçalves Serrão De Carvalho 
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Parecer
  

 

 

 
Gerente de Negócios 
 
Mara.carvalho@linde.com 
 
R.G.: 22.970.114-0 
 
C.P.F.: 156.001.718-03 
 
 
 
 

ADEMAR DOS SANTOS FILHO 04/05/2022 18:28:44

Decisão
Indeferido
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 Parecer
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
REFERÊNCIA: PREGÃO Nº 028/22 – AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE, AMBULÂNCIA UTI, AMBULÂNCIA TRANSPORTE SANITÁRIO PELO PERÍODO 12 MESES.  
 
 
I – RELATÓRIO  
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, supracitado, ofertada pela empresa WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA, a qual é TEMPESTIVA.  
Em síntese a empresa impugna o edital pleiteando a sua correção, sob o argumento, de que o referido
edital deverá ser retificado para adaptação do teor do disposto item VII da Cláusula Terceira do edital no
que diz: “de modo a prever que a Contratada será responsável por danos diretamente provocados à
Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do objeto.” 
Também, considerando o momento oportuno, solicita esclarecimento quanto ao prazo de entrega não
estando definido na minuta do contrato.  
 
 
 
É o relatório.  
 
 
 
II – DOS ELEMENTOS E FUNDAMENTOS  
 
Em que pese os elementos apresentados pela empresa temos a informar que: 
 
A impugnante requer a retificação do edital para que atenda os termos do artigo 70, da Lei Federal nº
8.666/93.  
Ocorre que, em nenhum momento o edital que é o diploma da Lei em vigor está deixando de atender o
referido artigo, uma vez, constatada a compatibilidade no conteúdo do edital em especial no dispositivo
em questão da “CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato.” Portanto, não identificamos
qualquer contrariedade ao normativo legal, posto que a lei de licitações traz a regra geral às licitações,
sendo que ambos (Lei e instrumento convocatório) vinculam as partes.  
Quanto ao pedido de esclarecimento, informamos que a minuta é o espelho das condições fixadas no
edital e que deverá ser preenchida em sua confecção contratual conforme o prazo estipulado no próprio
objeto da licitação bem como na cláusula 02 do edital, no que diz: “O prazo de vigência do presente ajuste
será de 12 (doze) meses, com início a partir da emissão da primeira Autorização de Fornecimento/Serviço,
podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57,
§1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do processo
administrativo.” 
Ante o exposto, s.m.j., inexiste qualquer ilicitude ou omissão por parte da Administração Municipal, na
definição de seu edital e suas exigências, pois bem, todo o escopo com as exigências contidas no
instrumento convocatório, demonstram o pleno atendimento às legislações que regulamentam a matéria,
razão pela qual, não merecerem qualquer tipo de revisão e/ou republicação, assim sendo, deverá a
impugnação ser acolhida, dada a sua tempestividade, para, no mérito, ser-lhe NEGADO PROVIMENTO.  
 
 
III – CONCLUSÃO  
 
Diante do exposto, há que se ACOLHER a impugnação ofertada pela WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA, por ser tempestiva, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, dando-se
prosseguimento ao certame licitatório regularmente designado, nos termos expostos, mantendo-se
inalterados o horário e a data para realização da sessão pública.  
 
É o parecer, s.m.j.  
 
Guaratinguetá, 04 de maio de 2022.  
 
 
ADEMAR DOS SANTOS FILHO  
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

Todos

FOR0659

FOR0737

FOR0847

Informativo: Prorrogada fase de lances

05/05/2022 10:55:54  De: Sistema BEC/SP  Para: TODOS

Informativo: Prorrogada fase de lances

05/05/2022 10:56:14  De: Sistema BEC/SP  Para: TODOS

Informativo: Prorrogada fase de lances

Rolagem automatica (sim)

Digite sua
mensagem

Mensagem

Enviar ↵


